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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2218 /SGDĐT-VP

Gia Lai, ngày 28 tháng 9 năm 2021

V/v chấn chỉnh công tác phòng,
chống dịch Covid-19 trong các cơ
sở giáo dục

Kính gửi:
- Các phòng giáo dục và đào tạo;
- Các trường phổ thông trực thuộc Sở;
- Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh;
- Các trung tâm GDNN-GDTX;
- Trung tâm Ngoại ngữ -Tin học tỉnh;
- Các cơ sở giáo dục ngoài công lập.
Sáng ngày 27/9/2021, qua kết quả xét nghiệm của 4.497 trường hợp, đã
phát hiện 02 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2; trong đó, 01 trường hợp
được phát hiện khi lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng trong khu vực phong tỏa
thuộc đường Bùi Dự - là em L.G.P.Q học sinh lớp 9/7 Trường THCS Phạm
Hồng Thái, thành phố Pleiku, 01 trường hợp là N.T.T bệnh nhân nằm cùng khoa
Tim mạch với bệnh nhân T.T.M (mà bệnh số 76383) tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
Nhận định 02 trường hợp trên có yếu tố dịch tể khá phức tạp, liên quan đến
Bệnh viện Đa khoa tỉnh và chùm ca bệnh tại tổ 11, đường Lê Đình Chinh,
phường Hoa Lư, thành phố Pleiku. Qua đó cho thấy công tác phòng, chống dịch
Covid-19 trong các cơ sở giáo dục thực hiện chưa nghiêm, có nguy cơ tiềm ẩn
mất an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh
COVID-19 tỉnh Gia Lai tại công văn số 425/CV-BCĐ ngày 27 tháng 9 năm
2021 về việc tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch; Sở
Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo, trường phổ thông
trực thuộc Sở, trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, trung tâm GDNN-GDTX,
trung tâm Ngoại ngữ -Tin học tỉnh, cơ sở giáo dục ngoài công lập (gọi chung là
các đơn vị) khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung cấp bách sau:
1. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo,
ngành Y tế về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục.
Triển khai áp dụng triệt để Quyết định số 987/QĐ-SGDĐT ngày 16/9/2021 của
Sở Giáo dục và Đào tạo về Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống
dịch Covid-19 trong trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai; thực hiện nghiêm
nguyên tắc 5K.
2. Thủ trưởng các cơ sở giáo dục tập trung tuyên truyền, quán triệt phụ
huynh học sinh và học sinh, học viên nâng cao ý thức chấp hành các quy định về
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phòng, chống dịch Covid-19; tiến hành rà soát, đánh giá lại việc khai báo y tế
trung thực của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên trước khi đến
trường, việc kiểm tra sức khỏe và các yếu tố dịch tễ liên quan đối với học sinh,
học viên khi đến trường; khi có dấu hiệu bất thường phải báo cáo ngay cho Ban
Chỉ đạo cấp huyện để kịp thời xử lý.
Tuyệt đối không cho học sinh, học viên có triệu chứng sốt, ho, khó thở
đến trường; đồng thời phụ huynh phải báo cáo cho nhà trường để có biện pháp
phòng ngừa.
Thủ trưởng các cơ sở giáo dục phải chịu trách nhiệm trước cơ quan quản
lý cấp trên nếu để xảy ra mất an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường
học. Kịp thời xử lý kỷ luật hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với
cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên khai báo y tế không trung thực
làm lây dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục theo quy định.
Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tin
̉ h (báo cáo);
- Sở Y tế (phối hợp);
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc;
- Các phòng CMNV thuộc Sở;
- Trang TTĐT SGDĐT;
- Lưu: VT, VP.
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